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Klart for ny ryddesesong på HjerKinn
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Eksplosivrydding med inntil 170 personer planlegges gjennom-
ført i sju uker denne sesongen. I tillegg fortsetter spesialsøk 
etter blindgjengere  med eksplosivhunder rundt testområdet 
HFK-sletta i Grisungdalen. Dessuten vil i alt seks fjernstyrte 
anleggsmaskiner jobbe videre med å fjerne skyteanleggene 
for Kavaleriet på Haukberget og HFK-sletta. Fra 2014 vil 
aktiviteten  omfatte eksplosivrydding i terreng, før de siste 
anleggene og veger fjernes mot slutten av prosjektperioden. 
Prosjektet planlegges å være ferdig i løpet av 2020.

Forsvarsbyggs prosjekt på Hjerkinn er inndelt i to faser. Fase 1 
går ut 2012. Budsjett og omfang for fase 2, forutsatt fra 2013 
– 2020, behandles nå av Forsvarsdepartementet. Saken ventes 
avgjort av Stortinget høsten 2012. 

ferdselsrestriKsjoner
Forsvarsbygg arbeider hele tiden for at de pågående arbeidene 
på Hjerkinn skal være til minst mulig ulempe for friluftsliv, jakt, 
fiske og beitebruk. Sikkerhetsrestriksjoner og ferdselsforbud i 
terreng rundt pågående aktivitet er imidlertid helt nødvendig. 

Kartene i dette nyhetsbrevet angir ferdselsrestriksjonene for 
2012. 

Generelt er det ikke ferdselsrestriksjoner i Hjerkinn skytefelt 

i  helgene, fra fredag kl 16:00 til mandag kl 06:00. Unntak er 

inngjerdet område rundt HFK-sletta og skiltet område rundt den 

tidligere panservernrakettbanen i Svånådalen, der er det forbud 

mot å ferdes. Det blir i 2012 heller ingen ferdselsrestriksjoner de 

to siste hele ukene i juli, det vil si ukene 29 og 30.

Generelt for ferdsel i Hjerkinn skytefelt gjelder at det i hele 

feltet fortsatt kan ligge ueksploderte granater/blindgjengere og 

 ammunisjonsrester. Berøring er forbudt og forbundet med livs-

fare. Av denne grunn er det også generelt forbud mot åpen  

ild (også bruk av engangsgrill) i Hjerkinn skytefelt.

Det tas forbehold om at ferdselsrestriksjonene kan bli justert 
gjennom sommersesongen i 2012. Oppdatert informasjon om 
dette finnes på Forsvarsbyggs nettsider for prosjektet,  
www.forsvarsbygg.no/hjerkinn

stor aKtivitet på HjerKinn i 2012

forsvarsbyggs tilbakeføring av Hjerkinn skytefelt til naturen fortsetter med full styrke  i årets 
feltsesong. siden miljø prosjektet startet i 2006, har det ikke tidligere vært så stor aktivitet. 
aktivitetstoppen vil vare ut 2013.
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postboks 405 sentrum, 0103 oslo  i  telefon: 815 70 400  i  e-post: post@forsvarsbygg.no  i  www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er Norges største eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Ingen kan mer enn oss om Forsvarets særskilte behov. 
Vi bygger og tar hånd om mange av landets mest særegne og krevende bygg, vi er hjem for menige og befal, og vi bidrar til trivsel på tusenvis av 
arbeidsplasser.

For å gi best mulig beslutningsgrunnlag for denne avgjørelsen, 

pågår et stort forskningsprosjekt knyttet til villrein, friluftsliv  

og samfunn i Snøhetta-området. Prosjektet er initiert av 

Miljøverndepartementet. 

Som del av dette forskningsprosjektet innføres i 2012 et prøve-

prosjekt med skyttelbuss på Snøheimvegen. Det innebærer at 

vegen blir stengt for all privat biltrafikk i 2012. I perioden 1. juli 

– 7. oktober vil det bli satt opp skyttelbuss  mellom Hjerkinnhus 

og Snøheim-området. Bussen vil ha fire avganger daglig, både 

hverdag og helg. Billettpris er 50 kr, én veg. Dette vil bli kunn-

gjort i dagspressen og på Forsvarsbyggs nettsted. I juni og etter  

7. oktober vil Forsvarsbyggs vakt på Snøheimvegen transportere 

fotturister gjennom restriksjonsområdet på hverdager. Dette til 

samme tider som skyttelbuss.

Mer info?

For å lese mer om prosjektet samt oppdaterte rutetider og 

informasjon om parkering, stoppesteder med mer, se www.

forsvarsbygg.no/hjerkinn.  

ferdsel på snøHeimvegen

stortinget har bestemt at fremtidig status for snøheimvegen gjennom Hjerkinn skytefelt  
skal avgjøres etter 2012. 

informasjon
Returadresse:
Forsvarsbygg
Boks 4394,
2308 Hamar

KontaKtinformasjon

Senior prosjektleder:
Odd-Erik Martinsen
Tlf  930 67 846
E-post: odd.erik.martinsen@forsvarsbygg.no 

om forsvarsBygg

Forsvarsbygg er en offentlig eiendomsaktør, 
som bygger, drifter og selger eiendom for  
Forsvaret. Gjennom vår unike innsikt og 
kompe tanse tilbyr vi sikre og effektive 
eiendoms løsninger, som gir Forsvaret en  
betydelig arealreduksjon, mindre husleie,  
økt levetid og lavere kostnader på  Forsvarets 
materiell.
Forsvarsbygg opererer forretningsmessig til 
kundenes, eierens og samfunnets beste, og 
løser offentlige eiendomsoppgaver i balanse 
mellom forvaltning og forretning.
Forsvarsbygg er et forvaltningsorgan under-
lagt Forsvarsdepartementet og har Forsvaret 
som største og viktigste kunde, men har også 
kunder i andre offentlige markeder. Forsvars-
bygg har i 2012 en samlet bemanning på ca 
1500 årsverk.
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